
Kosterhavets
Nationalpark
Utopi eller verklighet
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Naturreservat Natura 2000

Bakgrund

Översyn av fågelskydd, 
strandskydd, kustreservat

Översyn riksintressen

Natura 2000



� Program för utveckling och bevarande
� Förstudie Nationalpark 

inkluderar även:
Naturreservat - översyn kompletteringar
Natura 2000
OSPAR

Plattform



Innehåll
� Syften
� Gränser
� Användning av mark o vatten – principer

Fiske, vattenbruk, jakt, fritidsfiske, jordbruk, 
bebyggelse, hamnar, vindkraft, friluftsliv

� Utredningsbehov

Marinbiologisk dokumentation

Fisk och fiske, fiskeribiologisk dokumentation
Landmiljön, landskapshistorik
Geologi
Naturum, lokalisering, program
Hållbar turism (WWF PAN parks)

� Process
Fördjupning av Strömstads ÖP – FÖP Koster

� Genomförande  
Kostnader, tidplan

� Förvaltning – förstudie under hösten 2005

Remiss kommuner genomförd
Godkänd av Naturvårdsverket i juni

Förstudie



Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara 

ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårds-
område samt angränsande landområden i väsent-
ligen oförändrat skick

I syftet ingår att:

� Områdets naturliga marina biotoper och arter 
långsiktigt bevaras

� Områdets naturliga och kulturpräglade 
landmiljöer med tillhörande värdefulla växt- och 
djurliv skyddas och vårdas

� Besökares möjligheter att uppleva områdets 
natur i lämplig grad underlättas

� Främja forskning och utbildning kring bevarande 
och hållbart nyttjande av marina och terrestra 
ekosystem

Syften



Syftet uppnås genom att:

� Fysisk exploatering begränsas

� Fisket bedrivs hållbart 

� Information

� Friluftslivets anpassas och kanaliseras 

� goda naturupplevelser men även stillhet, 
avskildhet och tystnad

� God förvaltning

� Angränsande naturreservat på Koster, Saltö, 
Kockholmen och Lindö uppgraderas vad gäller 
skötsel till nationalparksstandard



Gränser

Fokus på marin miljö

Fastlandsanknutna entreer

Frivilliga markförvärv

Enskilt vatten?

Samfällda vatten/öar?



� Fiske o vattenbruk
� Hållbart fiske

� Småskaligt vattenbruk (musslor, ostron) för lokal 
avsättning får ske i begränsad omfattning

� Jakt och husbehovsfiske
� Viltvårdsplan upprättas. Fritidsfisket behandlas inom 

samförvaltningsinitiativet

� Jordbruk
� Bete i flora- och faunavårdande syfte

� Vindkraft
� Ej förenligt med nationalparkens syften

� Friluftsliv, rekreation
� Naturum

� Integrering med lokal besöksnäring

� Förvaltning
� Lokalt utförarskap

� Process
� Lokalt engagemang

Principer



� Ett ur alla aspekter hållbart fiske är förenligt med 
nationalparkens syften

� En strävan är att all verksamhet inom NP  
miljöcertifieras – även fisket

� Regleringar av fisket sker genom fiskets 
regelverk (FIFS)

� Företrädare för yrkesfisket deltar i referensgrupp 
för NP

� Frågor som rör fiskets utformning i 
Nationalparken behandlas i SVR avd 26 /SD 
försöksområde med lokal samförvaltning.

� En förvaltningsplan för fisket tas fram som 
tillgodoser nationalparkens krav på skydd av 
marina biotoper, bifångster m.m.

Fiske



Fiskeriverkets författning 
reglerar fisket

Kosterfjorden 
 
 
6. Hällsöflaket  
 
Punkt Latitud  Longitud 
1 58 58,679 N 11 05,145 O 
2 58 58,358 N 11 05,848 O 
3 58 57,250 N 11 05,100 O 
4 58 57,250 N 11 04,700 O 
5 58 56,695 N 11 04,152 O 
6 58 57,509 N 11 03,726 O 
7 58 57,651 N 11 04,522 O 
8 58 58,103 N 11 04,182 O 
 
 
Innanför området får fartyg inte befinna sig med trål i vattnet. Följaktligen 
är det inte tillåtet att med fartyget dra vidare norrut in i området mellan 
punkt 3 och 4 för att sedan bärga trålen utanför området. Skydd uppnås 
därmed även för området närmast syd om gränsdragning i en linje mellan 
punkt 3 och 4 genom att trålen ej befinner sig i detta område utan endast 
fartyget vid manövrering av redskapet. 

Hällsöflaket



Marinbiologi

Ändamål
� Avgränsning av nationalparken

� Identifiera särskilda skyddsområden, 
avgränsningar gentemot fisket

� Underlag för information till besökande, 
Naturum

� Övervakningsprogram för adaptiv förvaltning

� Samordning med basinventering Natura 2000

� Samordning med EU´s vattendirektiv

� Samordning med OSPAR´s strategi för 
områdesskydd

Dokumentation

Undersökningar

� Djupförhållanden, bottentopografi, sediment 
(komplettering)

� Modell för vattenströmning inom parken och 
mellan angränsande vattenområden

� Översiktlig kartering av marina miljöer

� Undersökningar över säl- och sjöfågel

� Undersökningar om mink och dess inverkan på
sjöfågel

� Kartläggning av båttrafik och sjöfart



Metoder
� Multibeam scanning / sonar

� Remote operated vehicle – ROV - video, 
stillbilder, prover

� Enklare video från båt

� Dykare

Multi-beam scanning / sonar
Batymetri – djupförhållanden/topografi

Backscatter – hårdhet

Strukturer



Koster- Väderöfjorden

Värden

Kartering, 
positionering

Nyttjande

Remote operated vehicle (ROV)



Hällsöflaket

Exempel på avgränsning av 
skyddsområde



Landmiljön

Ändamål
� Avgränsning av nationalparken, avvägningar 

mot annan markanvändning

� Underlag för information till besökande, 
Naturum

� Underlag för skötsel

� Kartläggning friluftsliv 

� Övervakningsprogram för adaptiv förvaltning

� Samordning med basinventering Natura 2000

Undersökningar

� Fältinventeringar/kartering av habitat

� Fältinventering av fauna och flora 
(fördjupningar)

� Inventering av anordningar för friluftsliv

Presentationer

� Samlad dokumentation av alla terrestra 
naturvärden

� Förslag till utformning av besöksanordningar 
(skyltar, stigar, platser)

� Förslag till skötselplan med uppföljnings-
program



Rödlistade arter
litteraturgenomgång

� 147 rödlistade arter har noterats från ”området”
� 101 före 1990
� 46 från 1990 och framåt

� 2 RE (linsnärja och blylavsknagg)
� 4 CR
� 21 EN
� 38 VU
� 75 NT
� 7 DD

� 3 snäckarter
� 8 fjärilsarter
� 14 fågelarter
� 1 hopprätvinge
� 1 kräftdjur
� 54 kärlväxter
� 19 lavar
� 13 mossor
� 18 skalbaggar
� 1 slända
� 2 steklar
� 12 svampar
� 1 tagghuding



Fördjupad översiktsplan FÖP

Dokumentation

Kulturhistorisk och 
landskapshistorisk 

Växter o djur på land 
och i vatten

Socioekonomiska 
förhållanden

Program

för utveckling 
av besöksnäring

för utveckling 
av bostäder, infrast

för utveckling av 
fiske, jordbruk

för bevarande

Utvecklingsomr
Nationalpark, 
Naturreservat

Strömstads kommun, Länsstyrelsen, Kosternämnden,
VGR, Naturvårdsverket, Turistrådet, Fiskeriverket, Göteborgs Universitet 

(Handelshögskolan o Tjärnö MBL), Hushållningssällskapet, Världsnaturfonden

Bostäder, skola

Integrerad förvaltning ?

Analyser - Avvägningar

Process



Integrerad kustzonsförvaltning ICZM

Utgår ifrån hållbar utveckling

Social Ekonomi

Miljö

� Europarådets rekommendation om ICZM
� Det europeiska utvecklingsperspektivet ESPD
� Vattendirektivet
� Habitatdirektivet
� Den europeiska havsstrategin
� Den gemensamma fiskeripolitiken CFP
� Den gemensamma lantbrukspolitiken CAP



Dokumentation

- batymetri

- marin biologi, övervakningsprogram

- fiskeribiologisk dokumentation

- landmiljö

- geologi

- landskapshistorik, bebyggelse

- besöksinventering

Planer o bestämmelser
- markvårdsplan

- friluftsplan

- fördjupad översiktsplan (FÖP)

- bestämmelser NR + NP

Aktiviteter 
2005 – 2009

Förvaltningsorganisation

Information – naturum

Rapportering

Värdering, markförhandling

Miljöledning



Genomförande

Dokumentation
Bathymetri MMT
Marin dok TMBL
Fisk & Fiske FiV/SFR
Landmiljö NC
Landskapshistorik BM
Geologi SGU
Bebyggelsehistorisk dok BM
Friluftsliv, besöksanl NC/KN
Naturum projektering Övr
Planer , bestämmelser
Skötselplan NC
Förvaltningsplan y-fiske FiV/SFR
Förvaltningsplan jakt, f-fiske Övr
Förvaltningsorganisation Lst/NV
Fördjupad översiktsplan Råd 
Genomförande
Värdering SVEFA
Förhandling SVEFA
Naturum upphandling, byggnation NV
Beslutsprocess
Rapportering Lst/Samtl
Projektledning Lst

20092005 2006 2007 2008



Vem gör vad

• Länsstyrelsen förarbetar, koordinerar, 
utarbetar förslag till gränser, tillsammans med 
LM markägarutredningar, bestämmelser etc

• Naturvårdsverket rådgivare, beslutar om 
resurser, slutlig beredning

• Riksdagen beslutar efter förslag (prop) från 
regeringen

• Lokalbefolkningen på Koster medverkar i 
hela processen genom Kosternämnden. För 
detta arbete har Kosternämnden beviljats 
medel för lokalt naturvårdsarbete

• Strömstads kommun genomför fördjupad 
översiktsplan för Koster och Södra skärgården

• Referensgrupp med repr för Strömstads och 
Tanums kommuner, lokala fisket, lst, 
Kosternämnden, samhällsföreningar på Tjärnö, 
Råssö och Resö, TMBL, WWF,




